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บรกิารน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวด // WIFI ON BUS 

วนัเดนิทาง ก าหนดการทอ่งเทีย่ว อาหารและโรงแรม 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง (พบกนัจดุนดัหมาย 21.00 น.) 
เทีย่วบนิที ่SL314 เวลา 23.55 - 07.00 น.  

( -- / -- / --) 

วนัทีส่อง สนามบนิฟกุโุอกะ – ฟกูโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– เมอืงยฟูอูนิ - 
เมอืงเปปป ุ– บอ่นรก 

( - / L / อสิระ ) 
HOTEL SEA WAVE PEPPU  
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอืงเปปป ุ- เมอืงซากะ -  ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ– เมอืงนางาซาก ิ
– สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ– ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงเทนจนิ – คาแนล
ซติี ้   

(B / L / อสิระ) 
NEW KURUME PLAZA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั  B / อสิระ / อสิระ) 
NEW KURUME PLAZA HOTEL  
หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ สนามบนิฟกุโุอกะ - สนามบนิดอนเมอืง 
เทีย่วบนิที ่SL315 เวลา 08.00 - 11.55 น.  

( B / -- / --) 

 
คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืง ในวนัเช็คอนิ) 
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อตัราคา่บรกิาร 

***ราคาคา่ทวัรด์งักลา่วหากมกีารเปลีย่นแปลงคา่ต ัว๋เครือ่งบนิภาษสีนามบนิภาษนี า้มนัของสายการบนิ*** 
 ***บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาขึน้ตามสายการบนิ*** 

 
วนัแรก  สนามบนิดอนเมอืง                                                                                                                ( - / - / - ) 
21.00 น.       พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 3 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Thai Lion 

Air (SL) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
23.55 น.      ออกเดนิทางสูป่ระเทศญีปุ่่ น โดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่SL314 
 
วนัทีส่อง สนามบนิฟกูุโอกะ – เมอืงฟกูโุอกะ – ศาลเจา้ดาไซฟ ุ– เมอืงยฟูอูนิ - หมูบ่า้น ยูฟอุนิ ฟลอรลั - เมอืงเปปปุ 
  – บอ่น า้พรุอ้น – การแชอ่อนเซ็นธรรมชาต ิ                      ( - / L / อสิระ ) 
07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิฟกูโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น (เวลาทอ้งถิน่เร็ว

กวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) หลังจากผา่นขัน้ตอนตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าคณะขึน้รถโคช้ปรับอากาศ
น าเทีย่วเดนิทางสู ่เมอืงฟูกุโอกะ (Fukuoka) เป็นเมอืงที่
ใหญท่ีส่ดุของเกาะควิช ู(Kyushu) และใหญเ่ป็นอนัดับ 8 ของ
ประเทศญีปุ่่ นดว้ย ฟกูโุอกะเป็นเมอืงท่าทีส่ าคัญของญีปุ่่ นมา
นานหลายรอ้ยปี เดินทางสู่ ศาลเจา้ดาไซฟุ (Dazaifu 
Tenmagu Shrine) วัดชนิโตเกา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุของ
เมืองฟูกุโอกะ เป็นสิง่ที่สถติของเทพเจา้แห่งความรู ้จึงมี

นักเรียนนิสติ นักศกึษา
มากราบไหวข้อพรเพื่อ
การศึกษาไม่เวน้ในแต่
ละวัน อสิระใหท้า่นเลอืก
ซื้อสินคา้ของที่ร ะลึก
พืน้เมอืงทีบ่รเิวณหนา้วดั
ทีม่รีา้นคา้กวา่ 100 แหง่
ข อ ง เ ก า ะ น า ค า สุ  
(Nakasu Island) และ
ถัดไปอีกอย่างถนนคน

เดนิคาวาบาตะ (Kawabata) ทีเ่ป็นถนนคนเดนิเสน้เกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงฟกูโุอกะ 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1) ณ รา้นอาหาร  

เดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว หมายเหต ุ

วนัที ่15-19 มถินุายน 62 15,876 15,876 8,900  

วนัที ่18-22 มถินุายน 62 15,876 15,876 8,900  

วนัที ่20-24 มถินุายน 62 15,876 15,876 8,900  

วนัที ่22-26 มถินุายน 62 15,876 15,876 8,900  

วนัที ่27 ม.ิย.-01 ก.ค. 62 15,876 15,876 8,900  

วนัที ่29 ม.ิย.-03 ก.ค. 62 15,876 15,876 8,900  

INFANT (เด็กเล็ก ต ัง้แตแ่รกเกดิ - อายไุมเ่กนิ 2 ปี) ราคา 7,000 บาท 
จอยแลนดห์กัคา่ต ัว๋ออก 6,000 บาท 

ราคาทีร่ะบขุา้งตน้ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศไทยเทา่น ัน้ 
หากผูเ้ดนิทางถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ๆ โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่กอ่นท าการจอง 
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บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงยูฟุอนิ (Yufuin) เป็นเมอืงชนบทเล็กๆ 

ทีม่ทีวิทัศนท์ีส่วยงามมากโดยเฉพาะชว่งฤดใูบไมผ้ลทิีจ่ะ
มทีัง้ดอกซากรุะบนตน้ไม ้และทุง่ดอกเรป (Rapeseed) ที่
พื้นดา้นล่าง พรอ้มกับแม่น ้ า และภูเขา อิสระเดินชม
หมูบ่า้น ยูฟุอนิ ฟลอรลั เป็นหมูบ่า้นจ าลองสไตลย์โุรป 
มีกลิน่อายยุโรปโบราณ !!!ไฮไลท์ ประจ าเมืองยูฟุอนิ 
บา้นอิฐที่แสนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ 
ประดับประดาไปดว้ยดอกไมน้านาชนดิ อสิระใหท้า่นเดนิ
เล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เมอืงเบปปุ 
(Beppu) ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทะเลตะวันออกของเกาะควิชู
เป็นเมืองแห่งบอ่น ้าแร่ที่เป็นบอ่โคลน จัดเป็นเมืองที่มีรี
สอรท์น ้าแร่มากที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น ้าแร่
หลายหลากชนิด น าท่านเดินทางสู่  บ่อน ้าพุร ้อน 
(Jigoku Meguri) หรือ บ่อน ้ าพุรอ้นขุมนรกทั ้งแปด 
เป็นบอ่น ้าพรุอ้นธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ ภายหลังจากการระเบดิของภเูขาไฟ ประกอบไปดว้ยแรธ่าตทุีเ่ขม้ขน้ เชน่ ก ามะถัน 
แรเ่หล็ก โซเดยีม คารบ์อเนต เรเดยีม เป็นตน้ และรอ้นเกนิกวา่จะลงไปอาบได ้แลว้บอ่ทัง้ 8 บอ่ ก็ตัง้ชือ่ใหน่้ากลัวตาม
ลักษณะภายนอกทีเ่ห็นกนั (เขา้ชม 2 บอ่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย ณ หา้งคาแนลซติี ้

ทีพ่กั  HOTEL SEA WAVE PEPPU หรอืเทยีบเทา่ 
 อสิระใหท้า่นผอ่นคลายดว้ยการแชอ่อนเซ็นธรรมชาตสิไตลญ์ีปุ่่ นแท ้ๆ   
 
วนัทีส่าม เมอืงเปปป ุ- เมอืงซากะ -  ศาลเจา้ยโูทคอุนิาร ิ– เมอืงนางาซาก ิ– สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ– ดวิตีฟ้ร ี–  
                       ชอ้ปป้ิงเทนจนิ – คาแนลซติี ้                                                                                          ( B / L / อสิระ ) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่2) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงซากะ (Saga) จังหวัดเล็กๆบนเกาะ
ควิชทูีม่ชี ือ่เสยีงในเรือ่งของเครือ่งปัน้ดนิเผา เดนิทางสู ่ศาล
เจา้ยูโทคุอนิาร ิ(Yutoku Inari Shrine) สรา้งขึน้ในปี 
1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต ประจ าตระกูลนาเบะชมิะ 
ผูป้กครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ ศาลเจา้แห่งนี้เป็นที่
ประทับของเทพเจา้ศักดิ์ส ิทธิ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไป
สักการะขอพรเกีย่วกับการเก็บเกีย่ว ความส าเร็จดา้นธุรกจิ 
และความปลอดภัย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน (มือ้ที ่3) ณ รา้นอาหาร  
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บา่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงนางาซาก ิ(Nagasaki) อยูท่างตะวันตกเฉียงเหนือของภมูภิาคควิช ูโดยมแีหลง่ทอ่งเทีย่ว

ทีห่ลากหลาย เชน่ การทอ่งเทีย่วเชงิศลิปวัฒนธรรม และเป็นเมอืงทา่ส าคัญของญีปุ่่ น จงึรับเอาวัฒนธรรมจากยโุรป
และจีนมาผสมผสานเอาไว ้จนเกิดเป็นชุมชน
ชาวต่างชาตติ่างๆ เช่น ไชน่าทาวน์เป็นตน้ น า
ท่านสู่ สวนสนัตภิาพนางาซาก ิ(Nagasaki 
Peace Park) ถู ก จั ดส ร ้า งขึ้น เพื่ อ ร า ลึก ถึง
เหตกุารณ์ทิง้ระเบดิปรมาณูทีช่ือ่วา่ Fat man เมือ่
วันที่ 9 สงิหาคม ค.ศ. 1945 ที่ท าลายเกอืบทัง้
เมอืงและยังฆา่สิง่มชีวีติไปมากกวา่ 80,000 คนใน
สวนแหง่นี้มรีูปปั้นเกีย่วกับสันตภิาพมากมาย โดย
ที่ด า้นหลังของสวนจะมีเสาสีด าที่ เ ป็น ตัวชี้

ต าแหน่งจุดศูนย์กลางของระเบดิปรมาณู และมี
รายชือ่ของเหยือ่ในครัง้นัน้ดว้ย และทางตอนบน
จะมีพพิิธภัณฑ์เกี่ยวกับการทิง้ระเบดิในครั้งนั้น
ดว้ย จากนัน้ชมพพิธิภณัฑร์ะเบดิปรมาณูนางา
ซาก ิ(Nagasaki Atomic Bomb Museum) 
จัดแสดงและรวบรวมขอ้มลูเหตกุารณ์ ซากชิน้สว่น
สิง่ของตา่งๆ โดยเรียงล าดับเหตกุารณ์ตัง้แตก่อ่น
ระเบดิปรมาณูลงจนถงึวนิาทแีหง่ความหายนะ ซึง่มหีลักฐานทีถ่กูวดีโีอบันทกึไวภ้าพถา่ยอาคารบา้นเรอืนทีพั่งยับเยนิ 
ภาพผูค้นลม้ตาย หรอืผูท้ีร่อดชวีติแตต่อ้งทนทกุขท์รมานจากสารกัมตภาพรังส ีเป็นโรคลคูเีมยี (มะเร็งเม็ดเลอืดขาว) 
ทีค่อ่ยๆครา่ชวีติผูค้นเหลา่นัน้ไปอกีจ านวนมากพพิธิภัณฑแ์หง่นี้เป็นสิง่เตอืนใจใหร้ะลกึถงึความสญูเสยีอนัยิง่ใหญ ่ใน
วันทีน่างาซากโิดนพษิรา้ยของสารพลโูตเนียมไปเกอืบทัง้เมอืง น าทา่นสู ่ดวิตีฟ้ร ี(Duty Free) อสิระใหท้า่นเลอืก
ซือ้สนิคา้ปลอดภาษี อาท ิเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ เข็มขัด น ้าหอม เครื่องส าอาง และสนิคา้ต่างๆ ตามอัธยาศัย 
จากนัน้น าทา่นสู ่ยา่นเทนจนิ (Tenjin) โดยในบรเิวณนี้จะม ีรา้นคา้ ถนนคนเดิน และหา้งใหญ่ๆมารวมตัวกันอยู่
มากมาย มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้หลากหลายชนดิ ตัง้แต่เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนเนมด ์หนังสอื เครื่องส าอางตา่งๆ 
รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย สถานที่ชอ้ปป้ิงบรเิวณย่านนี้ เดนิทางสู่  หา้งคาแนลซติี ้(Canal City)  เป็น
ศนูยก์ารคา้และความบนัเทงิขนาดใหญใ่นเมอืงฟกุโุอะกะ ประเทศญีปุ่่ นไดรั้บการขนานนามวา่เป็น เมอืงทีอ่ยูใ่นเมอืง
ประกอบดว้ยรา้นคา้ รา้นกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศนูยเ์กม โรงภาพยนตร ์โรงแรมสองแห่ง และคลองทีไ่หลผ่าน
กลางศนูยก์ลางคา้ 

ค า่  อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย  

ทีพ่กั  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่  อสิระทอ่งเทีย่วเต็มวนั (ไกดแ์นะน าเสน้ทางการเดนิทาง)                                            ( B / อสิระ / อสิระ ) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้  (มือ้ที ่4) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

สถานทีท่อ่งเทีย่วแนะน า 
 สวนโอโฮร ิ(Ohori Park) 
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองฟุกุโอกะ ภายในสวนสาธารณะเป็นที่ตัง้ของสวนญี่ปุ่ น พพิธิภัณฑศ์ลิปะ 
โรงละครโนห ์และโบ๊ทเฮา้ส ์เมื่อเดนิเล่นบรเิวณรอบบอ่น ้าขนาดใหญ่ เราจะไดพ้บกับชาวเมืองท ากจิกรรมต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นเดนิเล่นชลิล์ๆ กับนอ้งหมา เดนิ หรือ วิง่จ๊อกกิง้ เป็นตน้ 
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 เกาะชกิะ (Shika Island)  
ที่ลอยอยู่บนอา่วฮากาตะแห่งนี้ เราสามารถน่ังรถยนตห์รือรถบัสมาจาก เมืองฟุกุโอกะ ไดอ้ย่างสะดวกสบาย 

เนื่องจากเป็นเกาะที่ครอบคลุมอาณาบรเิวณที่ส าคัญใน ประวัตศิาสตร์ญี่ปุ่ น เราจงึสามารถชมศลิาจารกึและ 

ศาลเจา้ที่มีประวัตคิวามเป็นมายาวนานไดท้ี่นี่ นอกจากนี้ เกาะยังมีความกวา้งแค่น่ังรถยนต์ รอบเกาะ โดยใช ้

เวลาเพียง 15 นาทีเท่านัน้ เราจงึสามารถขับรถชมทัศนียภาพอันงดงาม ของทะเลไดอ้ย่างชลิล์ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สวนเกาะโนโคโนะชมิะ (Nokonoshima Island Park)  
ตัง้อยูบ่น เกาะโนโคโนะชมิะ (Nokonoshima Island) สามารถน่ังเรอืเฟอรร์ีม่าจากฟกุโุอกะไดใ้นเวลา 10 นาท ีเรา
สามารถชมดอกไมท้ัง้ 4 ฤดกูาลไดท้ีน่ี่เลยคะ่ แถมทีน่ีย่ังเต็มไปดว้ยแหลง่ทอ่งเทีย่วขึน้ชือ่ไมว่า่จะเป็น ถนนโอโมอิ
เดะ (Omoide-dori) ทีส่ามารถเพลดิเพลนิกบัอาคารบา้นเรอืนดัง้เดมิของญีปุ่่ นไดแ้ละสวนสตัวฟ์เุรไอ (Fureai Zoo) 
ทีเ่หมาะกบัการพาคณุหนูๆ มาเทีย่วดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ฟกุโุอกะทาวเวอร ์(Fukuoka Tower)  
คอื แลนดม์ารค์ทาวเวอรข์องฟกุโุอกะ เราสามารถชมทะเลและเมอืงฟกุโุอกะจากบนจดุชมววิได ้ทัศนียภาพยามค า่คนื
ของเมอืงฟกุโุอกะจากระดับความสงู 123 เมตรเป็นอะไรทีง่ดงามมาก แถมในฤดหูนาวยังเป็นสถานทีจั่ดงานประดับ
ไฟอลิลมูเินชัน่ขึน้ชือ่ดว้ยนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://matcha-jp.com/th/3528
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 สวนสาธารณะรมิทะเลโมโมจ ิ(Momochi Seaside Park) 
ทีน่ี่เป็นทีตั่ง้ของรา้นอาหารและรา้นจ าหน่ายสนิคา้เกีย่วกบักฬีาทางน ้ามากมาย โดยเป็นสวนสาธารณะรมิทะเล ทีแ่บง่
ออกเป็นเขตทีส่ามารถเพลดิเพลนิกบักฬีาชายหาดได ้(เขตโมโมจฮิามะ - Momochihama) และเขตส าหรับจัดงานอี
เวน้ท ์(เขตจโิคฮามะ - Chikohama) บรเิวณโดยรอบมทีัง้หอคอยฟกุโุอกะทาวเวอร,์ พพิธิภณัฑเ์มอืงฟกุโุอกะ และ 
Fukuoka Yahuoku! Dome (ฟกุโุอกะยาฟโุอคโุดม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HAKATA RIVERAIN MALL (ฮากาตะ รเิวอรเ์รน มอลล)์ 
ศนูยร์วมความบนัเทงิทีร่วมทัง้โรงแรม แหลง่ชอ้ปป้ิง อาหาร โรงละคร และพพิธิภัณฑเ์อาไวใ้นแหง่เดยีว โดยเฉพาะที ่
"ฮากาตะสะ (Hakata-za)" นัน้ เราสามารถชมการแสดงมากมายไดไ้มว่า่จะเป็นคาบกูหิรอืมวิสคัิล ทีน่ี่เป็นแหลง่
ทอ่งเทีย่วทีส่ามารถเพลดิเพลนิกบัครอบครัวทา่มกลางบรรยากาศอนัแสนเงยีบสงบได ้เนื่องจากเชือ่มตอ่กบัรถไฟใต ้
ดนินากาส ุควุาบาตะ (Nakasu-Kawabata) โดยตรง เราจงึสามารถเดนิทางมาเทีย่วไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 รา้นแผงลอยในฮากาตะ (Hakata) 
เมือ่เอย่ถงึของขึน้ชือ่แหง่เมอืงฟกุโุอกะแลว้ก็ตอ้งนกึถงึ รา้นแผงลอยในฮากาตะ หรอืทีเ่รยีกวา่ยะไต (Yatai) เลยคะ่ 
ในโซนเท็นจนิ นากาส ุและนากาฮามะเต็มไปดว้ยรา้นแผงลอยกวา่ 200 รา้น ในตอนกลางคนืจงึมักคกึคักไปดว้ยผูค้น 
ทีเ่พิง่เลกิงานเพยีบ! มเีสน่หอ์ยูท่ีร่สชาตขิองราเม็งและยากโิทรทิีท่ ากนัสดๆ ดา้นหนา้เคานเ์ตอรแ์ละบรรยากาศสดุ 
ครกึครืน้ทีส่ามารถพดูคยุกบัคนน่ังขา้งๆ ไดอ้ยา่งสนุกสนาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หรอื ซือ้ทวัรเ์พ ิม่ ไกดพ์าเทีย่วท ัง้วนั ไกดจ์ะจดัโปรแกรมตามความเหมาะสม 

กรณีเดนิทางนอ้ยกวา่ 8 ทา่น ไกดแ์นะน าการเดนิทาง 
กรณีเดนิทาง 8-15 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,500 บาท 
กรณีเดนิทาง 16-20 ทา่น คดิทา่นละราคา 3,000 บาท 
กรณีเดนิทาง 21-34 ทา่น คดิทา่นละราคา 2,000 บาท 

(หมายเหต ุ: ทางบรษิทัจะจดัรถตามความเหมาะสมกบัจ านวนคน) 
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ค า่  อสิระรับประทานอาหารค า่ตามอธัยาศัย  

ทีพ่กั  NEW KURUME PLAZA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้  สนามบนิฟกูโุอกะ – สนามบนิดอนเมอืง                                                                                ( B / - / - ) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ (มือ้ที ่5) เบนโตะเซ็ท สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิฟกูโุอกะ 
08.00 น.     เหนิฟ้าสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Thai Lion Air (SL) เทีย่วบนิที ่SL315 
11.55 น.      เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มกบัความประทับใจ 
 
 

**โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้** 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง ือ่นไขหอ้งพกั :  
1. โรงแรมทีร่ะบใุนรายการทวัรย์ังไมค่อนเฟิรม์ 100% ซึง่อาจจะมกีารเปลีย่นแปลง โดยทางบรษัิททวัรจ์ะแจง้ใหท้ราบพรอ้มกบัใบนัด

หมายเตรยีมตวั ประมาณ 1-3 วนั กอ่นการเดนิทาง โดยจะจัดโรงแรมใหอ้ยูใ่นระดบัเดยีวกนั 

2. โรงแรมในประเทศญีปุ่่ น หอ้งพักจะมขีนาดคอ่นขา้งเล็กและบางโรงแรมจะไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบ 3 ทา่น (TRIPLE) ดงันัน้ทางบรษัิท
ทวัรจ์ะจัดหอ้งพักใหท้า่นแยกเป็น 2 หอ้งพักแทน คอื 1 หอ้งนอนคู ่(พัก 2 ทา่น) และ 1 หอ้งพักเดีย่ว (พัก 1 ทา่น) 

3. บางโรงแรมในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารหอ้งพักแบบเตยีงคู ่(TWIN) หรอืกรณีทีห่อ้งพักแบบเตยีงคูโ่รงแรมนัน้เต็ม (TWIN) ทาง
บรษัิททวัรจ์ะจัดหอ้งพักแบบ 1 เตยีงใหญ ่(DOUBLE) ใหท้า่นแทน 

4. กรณีโรงแรมทีเ่ขา้พักในประเทศญีปุ่่ น ไมม่บีรกิารออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบรษัิททวัรจ์ะน าคณะเขา้ใชบ้รกิารออนเซ็นทีอ่ยูบ่รเิวณ
ใกลเ้คยีงแทน (เฉพาะรายการทวัรท์ ีร่ะบุโปรแกรมอาบน า้แรธ่รรมชาตเิทา่น ัน้) 
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ราคาทวัรร์วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามรายการ    
2. คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
4. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 
5. คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี
7. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระไป-กลับ ทา่นละ 20 กก.  
8. หนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 
ราคาทวัรไ์มร่วม  

1. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพทส์ว่นตัว คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ 
2. คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 ก.ก.) 
3. คา่ท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิ(ไมใ่ชห่นังสอืเดนิทางไทย) 
4. คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,900 บาท ตอ่ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิดอนเมอืงในวนัเช็คอนิ) 
5. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความพงึพอใจ 

 

 
การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารอยา่งนอ้ยจ านวน 30 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาทวัร ์
กรณุาช าระมดัจ า ทา่นละ 15,000 บาท  หรอืทา่นละ 20,000 (กรณีเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์  
กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ภายใน 30 วนักอ่นการเดนิทาง (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ 

 
 
 

* ต ัว๋สายการบนิไมส่ามารถระบทุีน่ ัง่ ใชว้ธิ ีRANDOM คอืการสุม่เลอืกทีน่ ัง่โดยระบบสายการบนิ * 
การจดัทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

แตจ่ะท าการ Request ใหไ้ดเ้ทา่น ัน้ งดการคนืบตัรโดยสาร  

และหากยกเลกิการเดนิทาง ทางสายการบนิไมม่รีะบบคนืเงนิบางสว่น 

หากผูโ้ดยสารถกูปฎเิสธการออกนอกประเทศไทยหรอืเขา้ประเทศญีปุ่่ น 
จากเจา้หนา้ทีแ่รงงานไทยหรอืเจา้หนา้ทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงที่

ประเทศญีปุ่่ นทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมส่ามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี 
ผูโ้ดยสารอาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศญีปุ่่ นเรยีกเก็บ 

ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 

ท ัง้นีแ้ลว้แตท่างเจา้หนา้ทีต่รวจคนและสายการบนิ ทางผูจ้ดัไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิดอนเมอืงเทา่น ัน้  
กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบัจากสนามบนิดอนเมอืงน ัน้ ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้ 

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั  
ฉะน ัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ Final 100% กอ่นทีจ่ะส ารองต ัว๋เครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
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เง ือ่นไขการเปลีย่นวนัเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง 
1. กรณีวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ไมน่อ้ย
กว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง (นับรวมเสาร์-อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เท่านัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้
เดนิทางทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
2. กรณีวันเดนิทางไมต่รงกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไมน่อ้ย
กวา่ 30 วัน กอ่นการเดนิ (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง 1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี้ ผูเ้ดนิทางควรหาผูเ้ดนิทาง
ทา่นใหมม่าแทนผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้
3. กรณีจองทัวรภ์ายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง (นับรวมเสาร-์อาทติย)์ ผูจ้องทัวรไ์มส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง
ไดท้กุกรณี 
4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระคา่ต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากคา่ทัวรท์ี่
ช าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  
 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิท
เป็นลายลักษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมล หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิก่อนการเดนิทาง ไม่นอ้ยกว่า 45 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ คนืเงนิค่าบรกิาร 100% ของ
คา่บรกิารทีช่ าระมาแลว้  
2.2 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 31-44 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่มดัจ าท ัง้หมดของคา่บรกิาร
ทีช่ าระมาแลว้ 
2.3 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 30 วนั (นบัรวมวนัเสาร-์อาทติย)์ ยดึเงนิคา่บรกิาร 100% ของคา่บรกิารที่
ช าระมาแลว้  
เนื่องจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การจอง
โรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. หากจ านวนการจองของผูเ้ดนิทางเต็มกรุป๊แลว้ ผูจ้องไมส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดท้กุกรณี 
4. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิมัด
จ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
5. การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้  

วันจันทรถ์งึวันศกุร ์เวลา 09.00 น. – 17.30 น.  
วันเสาร ์เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  
หรอืสามารถตดิตอ่ประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกวา่ 20 ทา่น 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ขอ้ควรทราบ 
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศญีปุ่่ นไมเ่กนิ 15 วนั

ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืงเพือ่ยนืยนั
การมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศญีปุ่่ น* ดงัตอ่ไปนี ้

- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ นได ้ 
(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 

- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น  
(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม และอืน่ๆ) ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศญีปุ่่ น ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุด
เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละ
ฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
3. ประเทศญีปุ่่ น มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนื้อสตัวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผักผลไมส้ด ไข ่เนื้อสตัว ์ไสก้รอก 
เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี้ หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก 
 
หมายเหต ุ
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืไมใ่ชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั 
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการ 
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทาง 
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 
เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิท 
พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 
และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 
ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 
สมัภาระ ความลา่ชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อตัราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์
ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 
 
 
 
 
 

 

โปรดอา่นทกุขอ้ในรายการทวัรโ์ดยละเอยีด  
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามกอ่นท าการจองทกุคร ัง้ 


